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1 Wat  is  er  met  me aan 

de hand?

ADHD staat voor ‘Attention Defi cit Hyperactivity Disorder’ oftewel ‘aan-

dachtstekortstoornis met hyperactiviteit’. Het bekendste beeld van ie-

mand met ADHD is dat van een druk, impulsief en onhandelbaar jonge-

tje, een ‘stuiterbal’ die niet te handhaven is. Vroeger dacht men dat kin-

deren er vanzelf overheen groeiden in de puberteit. Inmiddels is uit on-

derzoek gebleken dat dit niet zo is: zo’n 30 tot 60% van de kinderen 

houdt op volwassen leeftijd klachten. In dit boek beschrijven we de we-

reld van volwassenen met ADHD.

Ty p e r e n d  b e e l d  v a n  d e  k w a a l

Het is moeilijk om je voor te stellen hoe het is om ADHD te hebben als 

je het zelf niet hebt. Uitspraken van mensen met ADHD maken het 

gemakkelijker om het te begrijpen. We noemen er hier enkele: 

‘Het is alsof je door de regen rijdt zonder ruitenwisser, 

alles komt op je af’

’Mijn hoofd is als een motor, terugschakelen lukt echter 

niet, de motor blijft op volle toeren doorlopen’

‘Het lijkt vaak alsof mijn gedachten supersnelle rondjes 

draaien in mijn hoofd en niet meer kunnen stoppen’
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Voor mensen met ADHD is het remmen van gedrag en het fi lteren van 

informatie moeilijk. Zo moeilijk dat ze hun hele leven, elke dag, aanlo-

pen tegen problemen op school, werk, in relaties en vaak op vele an-

dere gebieden. De hoofdkenmerken van ADHD zijn aandachtsproble-

men, hyperactiviteit en impulsiviteit. 

Dit zijn lastige kenmerken, omdat we allemaal wel eens vergeetachtig, 

opgefokt of impulsief zijn. Je rijdt bijvoorbeeld na een drukke dag weg 

bij de benzinepomp met de tankdop nog bovenop de auto. Ook zijn er 

van die dagen dat je hoofd vol zit met alle klusjes die nog gedaan moe-

ten worden. Het werk loopt uit, de kinderen moeten om 18.00 uur bij 

voetbal zijn en vanavond ga je ook nog tennissen met een vriend. Je 

moeder heeft hulp nodig bij het tuinieren en de kat van de buren wacht 

op eten. Je vliegt door de kamer met in je ene hand de sleutel van het 

huis van de buren en in de andere hand je tennisracket. Ondertussen 

brandt het eten aan. Je staat op het punt te gaan schreeuwen. Dan besef 

je plots waar je mee bezig bent, eet samen met de kinderen een boter-

ham, voert de kat en belt moeder om de afspraak te verplaatsen naar 

morgen. 

Bij mensen met ADHD verloopt dit anders. Voor hen is het moeilijk om 

even stil te staan en de juiste stappen te nemen om weer orde in de 

chaos te scheppen. Hierdoor voelen ze zich constant opgejaagd en ko-

men ze altijd tijd te kort. Zo ook Evert:

Evert is 46 jaar en gaat met zijn gezin kamperen. Op de dag van ver-

trek staat Evert al om 5 uur te trappelen naast zijn bed en kan hij niet 

wachten om weg te gaan. Zijn vrouw probeert overzicht te houden over 

de spullen die door Evert haastig zijn ingepakt en driftig naar de auto 

gedragen worden. Bepakt en bezakt kunnen ze eerder dan gepland ver-

trekken, maar helaas: de autosleutels zijn weg. Uiteindelijk vindt zijn 

vrouw ze in zijn jaszak.

Op de camping aangekomen gaat Evert meteen aan de slag. Binnen een 
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mum van tijd liggen alle spullen uit de auto verspreid over de grond en 

begint hij met het opzetten van de tent. Voor anderen is zijn volgorde 

van doen onbegrijpelijk, maar hij krijgt hun kampement razendsnel op 

orde. Na één dag weet iedereen op de camping wie Evert is. Hij babbelt 

vrolijk met mensen tijdens de afwas en schrijft zich in voor elke acti-

viteit. Vaak komt hij echter te laat, er lijkt zoveel te doen in zo weinig 

tijd, zoals nieuwkomers (ongevraagd) helpen bij het opzetten van hun 

tent. ’s Nachts steekt plotseling een harde wind op. Na een rukwind ligt 

de familie ineens in de buitenlucht: Evert blijkt vergeten hun eigen tent 

vast te zetten met scheerlijnen.

Evert heeft ADHD. Bij hem is het duidelijk te merken: de uitdrukking 

‘Alle Dagen Heel Druk’ is hem op het lijf geschreven. Deze vorm van 

ADHD is aan de buitenkant gemakkelijk te zien. Minder bekend is de 

vorm van ADHD waarbij mensen lichamelijk niet druk zijn, maar in 

hun hoofd wel heel onrustig. 

Anouk is een studente die op kamers woont. Ze wordt wakker, kijkt om 

zich heen en denkt vrolijk: ‘Ik ga vandaag eens echt goed beginnen’. Ze 

maakt een lijst, die al gauw 100 punten bevat. Haar kleding en boeken 

liggen in stapels over de vloer, er moeten boodschappen gedaan wor-

den want zij is aan de beurt om te koken, ze moet al dagen de tandarts 

bellen, de afwas stapelt zich op en ze moet ook nog studeren. Het is 

moeilijk te bepalen waarmee ze moet beginnen. Dan belt een vriendin 

of ze al klaar is met haar deel van de opdracht voor morgen. Anouk 

schrikt: ‘Is het nu al zover?’ Ze dacht nog genoeg tijd te hebben. Ze 

start haar computer op en wil gaan typen, maar wordt afgeleid door 

haar e-mail, waarin een link staat naar een leuke site met muziek. Ze 

besluit een fotocompilatie te maken van haar vakantie met haar huisge-

noten met muziek eronder en alles erop en eraan. Ze gaat er helemaal 

in op en kan niet wachten tot haar huisgenoten thuiskomen. Wanneer 
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een huisgenoot haar op de schouders tikt en vraagt waarom ze nog niet 

aan het koken is, kijkt ze op de klok, om te ontdekken dat het vier uur 

later is. Ze heeft niemand binnen horen komen. Inmiddels heeft ze geen 

tijd meer om dingen te regelen en zijn haar studiegenoten boos omdat 

ze haar deel van de opdracht nog niet opgestuurd heeft. Ook haar huis-

genoot is geïrriteerd, ze snapt niet dat Anouk het op haar vrije dag niet 

eens voor elkaar krijgt het eten op tijd op tafel te hebben. Blijkbaar was 

ze er te lui voor, want ze had wel tijd voor de fotocompilatie. 

Het hebben van ADHD kan erg vervelend zijn, zowel voor de persoon 

zelf als voor de omgeving. Zoals ook in de voorbeelden te lezen is, luk-

ken veel dingen niet terwijl er toch ontzettend hard aan gewerkt is. 

Misschien herken jij jezelf of iemand uit je omgeving wel in de voor-

beelden en wil je gaan uitzoeken of het om ADHD gaat, of wil je er ge-

woon meer over weten. Lees dan dit boek. Meer kennis over ADHD 

kan een hoop leed voorkomen. 

K e n m e r k e n

Zoals eerder gezegd zijn de drie hoofdkenmerken van ADHD: aan-

dachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Hieronder worden ze een 

voor een besproken. We proberen een algemeen beeld te schetsen. Het 

is daarbij belangrijk te bedenken dat geen twee mensen hetzelfde zijn. 

De manier waarop de kenmerken zich uiten kan bij iedereen met 

ADHD anders zijn. Er zijn daarom verschillende typen ADHD. 

Aandachtsproblemen

Wanneer men de term aandachtstekortstoornis heel letterlijk neemt, 

zou men kunnen denken dat iemand met ADHD niet voldoende aan-
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dacht kan opbrengen. Dit klopt maar gedeeltelijk. Beter is het aan-

dachtsprobleem te zien als moeite met het richten en volhouden van 

de aandacht, wat tot concentratieproblemen leidt. 

Mensen met ADHD slagen er vaak niet in voldoende aandacht te geven 

aan details, of ze maken achteloos fouten in hun werk of andere activi-

teiten. Wanneer een taak hun interesse heeft, spannend is (zoals bij 

een deadline of iets gevaarlijks) of nieuw, lukt het hun meestal wel om 

hier hun aandacht op te richten. Dit kan echter ook doorslaan, waar-

door iemand zo overgeconcentreerd raakt dat hij niet meer kan stop-

pen. Dit wordt hyperfocus genoemd. Een voordeel hiervan kan zijn dat 

je uitblinkt in dingen die je interesse hebben, omdat je als je ergens 

voor gaat, er ook helemaal voor gaat en niet stopt voordat het af is.

Saskia: ‘Ik ben modeontwerpster en kan uren achter mijn 

computer zitten. Het lijkt dan alsof de wereld om me 

heen verdwijnt en de tijd stil staat. Als mijn vriend dan iets 

vraagt hoor ik hem niet of reageer ik heel bot en daar heb 

ik later spijt van.’

Mensen met ADHD raken gemakkelijk afgeleid. Dit gebeurt zowel door 

prikkels in de omgeving, bijvoorbeeld een geluid (telefoon, muziek), 

als door hun eigen gedachten. Hierdoor is het erg moeilijk om taken af 

te maken en blijven er veel klussen liggen. Een ander gevolg is dat in-

formatie moeilijk doordringt waardoor mensen met ADHD vaak niet 

lijken te luisteren. Dit kan problemen geven op sociaal gebied.

Ook stellen mensen met ADHD taken vaak eindeloos uit en komen din-

gen niet af. Ze zijn niet goed in het maken van een planning, of ze ma-

ken er wel een, maar houden zich er niet aan. Dagelijkse routineklussen 

zoals het bijhouden van de administratie gaan dan niet goed. Het kan 

erg moeilijk zijn je leven georganiseerd en gepland te krijgen. Vaak ho-

ren we van mensen met ADHD dat ze geen enkele greep hebben op de 
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tijd en alle taken die ze nog moeten doen. Het overzicht over het geheel 

ontbreekt. Veel mensen met ADHD zijn chaotisch en vergeetachtig. Ze 

raken spullen kwijt of vergeten afspraken.

Mensen met ADHD lijken een andere manier van denken te hebben. 

Hun gedachten gaan vaak razendsnel en van de hak op de tak waar-

door een ander het niet altijd kan volgen. Hierdoor zijn ze echter ook 

heel creatief en vindingrijk. Ze komen op oplossingen waar anderen 

nooit aan gedacht zouden hebben. 

Hyperact iv i te i t

Hyperactiviteit betekent overactief of onrustig zijn. De ‘rem’ op het 

gedrag en de gedachten lijkt stuk te zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

lichamelijke onrust zoals moeite met stilzitten en dingen in een hoog 

tempo doen. Dat kan voor anderen duidelijk te zien zijn: wanneer ie-

mand voortdurend opstaat, onrustig met zijn benen beweegt, of aan 

één stuk door praat. Bij volwassenen uit het zich echter vaak subtieler. 

Veel volwassenen met ADHD ontwikkelen strategieën om hun onrust 

kwijt te raken, of ze houden zich in. Dit heeft soms lichamelijke span-

ningsklachten tot gevolg.

Michiel: ‘Ik zit nooit stil maar dat heeft niemand in de 

gaten. Ik krom bijvoorbeeld mijn tenen in mijn schoenen, 

of ik span ongezien de spieren in mijn benen aan.’ 

Ook kan hyperactiviteit leiden tot innerlijke rusteloosheid. Iemand is 

dan geen drukke prater of doener, maar merkt vooral dat zijn hoofd 

nooit stil lijkt te staan. Hij voelt zich constant opgejaagd: er is altijd wel 

wat te doen en tijd is kostbaar. Gedachten vliegen heen en weer en zijn 

moeilijk te stoppen. Hierdoor wordt inslapen moeilijk, want ook 

’s avonds zit het hoofd vol gedachten. 
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Zich ontspannen gaat bij mensen met ADHD vaak op een andere ma-

nier dan bij andere mensen. Ontspanning wordt bijvoorbeeld gevon-

den in lichamelijke activiteiten zoals fanatiek sporten of het opzoeken 

van drukte, bijvoorbeeld een popconcert. Vaak is op een rustige manier 

ontspannen (het lezen van een boek of yoga) niets voor mensen met 

ADHD en worden ze hier juist onrustiger van.

Hyperactiviteit kan zowel na- als voordelen hebben. Een nadeel is uit-

geput raken, een voordeel is meer gedaan krijgen in minder tijd en 

activiteiten extra lang volhouden. 

Impuls iv i te i t

Impulsiviteit betekent eerst doen en dan pas denken. Iemand die im-

pulsief is, voert de ideeën die hij heeft meteen uit. Je wilt eigenlijk nog 

naar de stad, dus dat klusje moet maar even wachten. Je ziet een mooie 

auto te koop staan en binnen een kwartier rijd je erin naar huis. 

Impulsiviteit kan zich ook uiten in de manier waarop je praat: je geeft al 

antwoord voordat de vraag gesteld is. Er wordt dan wel gezegd dat je een 

‘fl apuit’ bent. Je bent direct en eerlijk en zegt wat je ergens van vindt, pas 

later bedenk je dat het wat tactischer had gemoeten. Ook ongeduld valt 

hieronder. Je hebt dan moeite met wachten. Dit kan zich uiten in frustra-

tie wanneer je moet wachten, bijvoorbeeld in de rij voor een kassa of als 

je trein vijf minuten vertraging heeft. Ook vind je dat andere mensen al-

les altijd zo langzaam doen. Het kan ertoe leiden dat je anderen stoort en 

jezelf opdringt. Veel mensen met ADHD zeggen anderen te onderbre-

ken omdat ze anders vergeten wat ze wilden zeggen. 

Impulsief gedrag kan zowel negatieve als positieve gevolgen hebben. 

Het kan bijvoorbeeld tot grote schulden leiden als je nieuwe dingen 

blijft kopen terwijl je krap bij kas zit. Het kan leiden tot confl icten met 

bijvoorbeeld je partner of ouders. Het kan ook zijn dat je vaak van part-
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ner en/of baan wisselt omdat je snel verveeld raakt. Ten slotte verhoogt 

impulsiviteit het risico op verslaving. 

Impulsiviteit kan ook in je voordeel werken. Je kunt gewaardeerd wor-

den om je eerlijkheid, enthousiasme, humor, fl exibiliteit en spontani-

teit. Het leven kan een stuk spannender zijn doordat je in allerlei on-

verwachte situaties verzeild raakt. De partner van iemand met ADHD 

zei eens: ‘Onze relatie is nooit saai, elke week verrast hij me weer met spontane 

uitjes.’

O v e r i g e  p r o b l e m e n

Mensen met ADHD hebben vaak allerlei bijkomende problemen zoals 

slaapproblemen, verhoogde prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en 

dyslexie.

Slaapproblemen

Veel mensen met ADHD hebben slaapproblemen, vaak al vanaf de kin-

dertijd. Het gaat zowel om inslaap- als doorslaapproblemen. Inslaap-

problemen worden vaak veroorzaakt door:

– onrustige gedachten in het hoofd

– lichamelijk niet kunnen ontspannen

– op onregelmatige tijden naar bed gaan

– de dag niet rustig afsluiten

Daarnaast blijkt melatonine ook een belangrijke rol te kunnen spelen. 

Melatonine is een hormoon dat het lichaam aanmaakt om de biologi-

sche klok te regelen. Het innemen van melatonine kan helpen om het 

verstoorde slaappatroon te doorbreken. 
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Pr ikke lbaarheid  en s temmingswisse l ingen

Mensen met ADHD kunnen geïrriteerd reageren omdat ze alle prik-

kels uit de omgeving opmerken. Ze raken gemakkelijk afgeleid, waar-

door ze steeds uit hun concentratie worden gehaald en prikkelbaar 

worden. Verhoogde prikkelbaarheid gaat vaak samen met stemmings-

wisselingen. Dit zijn kortdurende wisselingen in de stemming die meer-

dere keren per dag kunnen voorkomen. De stemming wisselt snel en 

vaak zonder duidelijke aanleiding. Mensen hebben hier vaak al hun 

hele leven last van. Bij sommige mensen loopt de irritatie zo hoog op 

dat ze woede-uitbarstingen krijgen en soms zelfs agressief worden.

Dyslex ie

Dyslexie is een leerstoornis waarbij problemen optreden bij het lezen 

en schrijven zonder dat gebrekkig onderwijs, slechte ogen of een ma-

tige intelligentie dit kunnen verklaren. Mensen met dyslexie hebben 

wel leren lezen, maar blijven altijd moeite houden met lezen. Het lezen 

gaat niet vloeiend, het is geen automatisme en het kost veel concentra-

tie. Men denkt dat zo’n 20% van de ADHD’ers ook dyslexie heeft. Soms 

zijn ADHD en dyslexie moeilijk uit elkaar te houden, maar het zijn twee 

aparte stoornissen die vaak samen voorkomen. Voor meer informatie 

over dyslexie kun je contact opnemen met de Stichting Dyslexie Neder-

land.

D i a g n o s t i e k

Je kunt nu zelf nagaan of je de kenmerken van ADHD herkent. Als je 

deze kenmerken hebt, wil dat echter nog niet zeggen dat je ook aan de 

diagnose voldoet. Voordat je de juiste hulp kunt krijgen, is het noodza-
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kelijk dat eerst goed wordt vastgesteld waar je last van hebt. Denk maar 

aan een lichamelijke klacht. Het is niet verstandig zomaar een of ander 

medicijn te nemen wanneer je ergens pijn hebt, zonder dat duidelijk is 

waar de pijn vandaan komt. Dit proces, waarbij vastgesteld wordt wat er 

precies aan de hand is en wat de beste behandeling is, wordt ‘diagnos-

tiek’ genoemd.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van de DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders). Het is een over-

zicht van alle psychiatrische stoornissen met de daarbij behorende 

symptomen. Aan de hand van de omschreven criteria kan worden na-

gegaan bij welke stoornis de symptomen het beste passen. 

Het is belangrijk je te realiseren dat een psychiatrische diagnose ge-

steld wordt op basis van de informatie van betrokkene(n) en niet aan-

getoond kan worden met een eenduidige test. De diagnose ADHD is 

daarom niet met 100% zekerheid te stellen. Een gedegen onderzoek 

door een psychiater of psycholoog die gespecialiseerd is in ADHD 

maakt de diagnose zo betrouwbaar mogelijk. 

Voorwaarden

Voor de diagnose ADHD moet iemand aan een aantal voorwaarden 

voldoen:

1 Er moet een bepaalde hoeveelheid symptomen aanwezig zijn.

2 De ernst van de symptomen moet zodanig zijn dat de persoon er 

last van ondervindt in het dagelijks leven en wel op minstens twee 

terreinen: school/werk, thuis, in de relatie, of in sociale contac-

ten. Sommige mensen hebben wel symptomen, maar hebben 

hier geen last van. Ze praten bijvoorbeeld heel veel, maar dat 

wordt door anderen juist gewaardeerd, omdat ze altijd een leuk 

verhaal te vertellen hebben. Andere mensen hebben wat meer 
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last van de symptomen maar hebben geleerd ermee om te gaan. 

Ze kiezen een beroep waarbij de vlotte babbel goed van pas komt 

(acteur of verkoper). Er zijn echter ook mensen van wie de symp-

tomen zóveel last geven dat hun normale leven ernstig verstoord 

is. In die gevallen spreken we van een stoornis. 

3 De symptomen moeten aanwezig zijn vanaf de kindertijd (0-12 

jaar) met enkele symptomen vóór het zevende jaar. ADHD kan 

niet op latere leeftijd plotseling ontstaan.

4 Ten slotte moet er geen andere, betere verklaring zijn voor de 

klachten. De symptomen kunnen namelijk ook veroorzaakt wor-

den door een andere aandoening. 

DSM-IV-cr i ter ia

Hier volgen de DSM-IV-criteria voor ADHD (vrij naar de DSM-IV-TR, 

APA, 2001). Deze zijn oorspronkelijk opgesteld voor kinderen. De 

schuin gedrukte tekst is de ‘vertaling’ naar de symptomen bij volwasse-

nen. Ter wille van de leesbaarheid is in dit overzicht gekozen voor de 

hij-vorm, maar er moet ‘hij’ of ‘zij’ gelezen worden.

D S M - I V - c r i t e r i a  v o o r  A D H D

Aandachtstekor t
a Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te schenken aan 

details of maakt achteloos fouten in (school)werk of ande-

re activiteiten. Of verliest zich juist in details of overmatig precies 

zijn. 

b Heeft vaak moeite de aandacht bij taken (of spel) te houden. 

Of juist: tijdelijke overconcentratie/hyperfocus (kan niet stoppen met 

bepaalde activiteiten). Kan niet lang lezen of kan alleen concentratie 

opbrengen als het onderwerp erg interessant is. Ook: zeer geprikkeld re-

ageren als hij gestoord wordt terwijl hij probeert zich te concentreren.
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c Lijkt vaak niet te luisteren als hij direct aangesproken wordt. 

Heeft moeite met luisteren, met het tot zich door laten dringen van 

informatie.

d Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in 

schoolwerk en karweitjes af te maken of op het werk verplich-

tingen na te komen. Heeft moeite met iets afmaken, stelt taken 

eindeloos uit, gaat van de ene op de andere activiteit over.

e Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activitei-

ten. Kan slecht plannen, organiseren en kiezen. Of kan wel een plan-

ning maken maar houdt zich er niet aan. Kan hoofd- en bijzaken niet 

van elkaar onderscheiden.

f Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is niet bereid tot ta-

ken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals 

school- of huiswerk). Hierbij hoort ook snel afgeleid zijn, zich al-

leen maar kunnen concentreren als iets erg interessant is. Onvermo-

gen tot het verrichten van dagelijkse routineklussen zoals administra-

tie bijhouden. Verliest interesse na een tijdje en haakt dan af (in werk 

of hobby).

g Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezig-

heden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken, 

gereedschap). Mobiele telefoon, sleutels, agenda en dergelijke.

h Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels. 

Is snel verveeld, is snel afgeleid door inwendige prikkels (gedachten). 

Maakt werk niet af omdat hij iets anders gaat doen. 

i Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden. Is chaotisch, 

komt te laat en maakt dubbele afspraken. Heeft problemen met het 

kortetermijngeheugen. Vergeet wat hij eigenlijk moest doen.

Hyperact iv i te i t
a Beweegt vaak onrustig met handen en voeten, draait in zijn 

stoel. Friemelt.
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b Staat vaak op in de klas of in andere situaties waarin verwacht 

wordt dat hij op zijn plaats blijft zitten. Heeft moeite met stilzit-

ten, moet bijvoorbeeld steeds even lopen om wat te pakken.

c Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit on-

gepast is (bij volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve 

gevoelens van rusteloosheid). Heeft een gevoel van drukte in het 

hoofd.

d Kan moeilijk rustig spelen of zich bezig houden met ontspan-

nende activiteiten. Kan niet goed ontspannen op een rustige ma-

nier. Kan slecht in slaap komen, of slaapt onrustig.

e Is vaak ‘in de weer’ of ‘draaft maar door’. Is altijd bezig.

f Praat vaak aan één stuk door. Praat druk, luistert slecht.

Impuls iv i te i t
g Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen gesteld 

zijn. Flapt er van alles uit, zegt dingen waar hij later spijt van 

heeft.

h Heeft vaak moeite om op zijn beurt te wachten. Is ongeduldig, 

bijvoorbeeld in het verkeer of in de rij voor een kassa.

i Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op 

(mengt zich bijvoorbeeld zomaar in gesprekken of spelle-

tjes). Valt anderen in de rede. Handelt zonder na te denken (te veel 

geld uitgeven, gokken, overmatig alcohol-/drugsgebruik, eetbuien). 

Wisselt impulsief van relatie en baan.

Voorwaarden voor  de d iagnose ADHD
− Vier à vijf criteria voor aandachtstekort en/of hyperactiviteit/

impulsiviteit voor de huidige symptomen. 

− Slecht functioneren in ten minste twee levensgebieden: op 

school en/of werk, thuis of in de relatie of in sociale contac-

ten. 
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− Begin in de kindertijd (0-12 jaar) met enkele symptomen 

vóór het zevende jaar. 

− Aanhouden van symptomen en disfunctioneren tot heden. 

− Geen betere verklaring voor het klachtenpatroon en disfunc-

tioneren.

Dr ie  typen

Er bestaan drie typen ADHD:

Type 1: het gecombineerde type

Bij dit beeld is er sprake van symptomen uit beide groepen, dus aan-

dachtsproblemen én hyperactiviteit/impulsiviteit. Denk maar aan het 

voorbeeld van Evert. 

Type 2: het onoplettende type

Deze variant wordt in de volksmond ook wel ADD genoemd. De aan-

dachtsproblemen staan op de voorgrond en de symptomen van hyper-

activiteit/impulsiviteit (de H) zijn minder of niet aanwezig. Dit type 

mensen heeft veel moeite om zich te concentreren, ze zijn dromerig, 

afwezig, chaotisch en vergeetachtig, maar niet druk of praterig. Anouk 

is hier een duidelijk voorbeeld van.

Type 3: het hyperactieve-impulsieve type

Bij type 3 staan juist de hyperactiviteit en impulsiviteit op de voorgrond. 

De aandachtsproblemen zijn minder of niet aanwezig. Deze mensen 

zijn heel druk, constant bezig, praten aan één stuk door, zitten nooit stil 

maar kunnen de aandacht wel redelijk richten op een taak. Deze vari-

ant komen we in de hulpverleningspraktijk niet vaak tegen omdat deze 

mensen minder tegen problemen aanlopen. Het is over het algemeen 
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gemakkelijker te leven met hyperactiviteit dan met aandachtsproble-

men. Bijvoorbeeld door een baan te zoeken met veel lichamelijke be-

weging (zoals sportleraar). 

Van alle kinderen met ADHD blijkt dat de stoornis bij jongens drie tot 

vier keer vaker voorkomt dan bij meisjes. Bij volwassenen blijkt dit ver-

schil er echter niet te zijn: er worden ongeveer evenveel mannen als 

vrouwen gediagnosticeerd met ADHD. Hoe kan dat? ADHD kun je ten-

slotte niet op volwassen leeftijd krijgen. Het kan betekenen dat meisjes 

met ADHD minder vaak de diagnose krijgen dan jongens omdat het 

niet gezien wordt door de omgeving. Dat komt omdat meisjes vaak min-

der last hebben van hyperactiviteit en agressief of storend gedrag. On-

der meisjes blijkt namelijk vaker het onoplettende type voor te komen. 

Dit type wordt minder snel herkend dan het hyperactieve of gecombi-

neerde type omdat de klachten en problemen meer naar binnen ge-

richt zijn (afdwalen, dromerigheid). 

O n d e r z o e k

Het onderzoek naar ADHD bestaat meestal uit twee of drie gesprek-

ken. De hulpverlener zal nagaan in hoeverre er sprake is van kenmer-

ken van ADHD, hoelang die al bestaan en in hoeverre ze een last vor-

men. Zoals gezegd is iedereen wel eens druk en chaotisch maar niet 

iedereen heeft ADHD. Het is dus belangrijk om betrouwbare informa-

tie te verzamelen over de huidige symptomen en over de kindertijd.

Daarnaast worden in het onderzoek eventuele andere psychiatrische 

klachten uitgevraagd. Ook zullen vragen gesteld worden over de voor-

geschiedenis, opleiding, werk, partner en medische gegevens. Het kan 

helpen als iemand anders die jou goed kent aanwezig is bij het gesprek. 

Je partner kan bijvoorbeeld vinden dat je een rommelkont bent, terwijl 
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het voor jou de normaalste zaak van de wereld is dat je altijd alles kwijt 

bent. 

Verder zal er tijdens het onderzoek gevraagd worden naar de kinder-

tijd. De hulpverlener zal mogelijk je ouders uitnodigen omdat zij veel 

informatie kunnen geven over jou als kind. Ook schoolrapporten van 

vroeger zijn handig om mee te nemen want daar staat meestal veel in-

formatie in. Leerkrachten hebben jou immers ook intensief meege-

maakt en hebben in je rapport misschien opmerkingen geschreven 

over je gedrag. 

Ten slotte worden de aandacht- en geheugenfuncties soms in kaart ge-

bracht met behulp van neuropsychologisch onderzoek. De resultaten 

van deze neuropsychologische tests kunnen helpen bij het stellen van 

de juiste diagnose. Alleen op basis van deze tests kan de diagnose nooit 

gesteld worden.

Valku i len

De diagnostiek van ADHD is niet eenvoudig. Goede diagnostiek op 

jonge leeftijd kan veel leed voorkomen. Helaas gebeurt dit nog niet al-

tijd. ADHD is een vakgebied apart en niet alle psychologen en psychia-

ters herkennen het beeld. Het is daarom belangrijk je te laten onder-

zoeken door iemand met voldoende kennis over ADHD. Twee valkui-

len bij het stellen van de diagnose ADHD zijn: 

Ten onrechte de diagnose ADHD

Iemand komt bij een hulpverlener met voornamelijk concentratiepro-

blemen en krijgt na onderzoek de diagnose ADHD. Tijdens de behan-

deling blijken de concentratieproblemen echter samen te hangen met 

een depressie en wordt de diagnose herzien.

Vaak is er bij mensen die zich aanmelden voor onderzoek naar ADHD 

sprake van meerdere klachten. Als iemand heel veel verschillende 
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klachten heeft, bijvoorbeeld depressieve klachten of angstklachten en 

problemen met impulsief gedrag, is het soms lastig om te bepalen welk 

symptoom bij welke stoornis hoort. Dit onderscheid is wel belangrijk, 

want de behandeling van een depressie is anders dan de behandeling 

van ADHD. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 70% van de mensen met 

ADHD ook nog een andere stoornis heeft. Dit kan de hulpverlener aan 

het twijfelen brengen: ‘Is het nou ADHD, een andere stoornis of bei-

de’? 

Wel sprake van ADHD maar niet gediagnosticeerd

Iemand voldoet hier en nu aan de criteria maar niet toen hij nog een 

kind was. Uit het interview met de ouders komen weinig symptomen 

naar voren, waardoor de diagnose ADHD niet wordt gesteld. Soms valt 

het de ouders echter niet op dat een kind vroeger druk en chaotisch was 

omdat het hele gezin druk was. Dan kan er toch sprake zijn van ADHD. 

Een ander voorbeeld is dat ADD (type 2: het onoplettende type) vaak 

over het hoofd wordt gezien omdat de meeste mensen – ook hulpverle-

ners – bij ADHD denken aan drukke en impulsieve mensen, en niet 

aan dromerige en afwezige mensen.

S a m e n v a t t i n g

ADHD staat voor ‘Attention Defi cit Hyperactivity Disorder’. Sinds een 

aantal jaren is duidelijk dat ADHD ook op volwassen leeftijd voorkomt. 

De drie hoofdkenmerken van ADHD zijn aandachtsproblemen, hyper-

activiteit en impulsiviteit. Bij aandachtsproblemen kun je denken aan 

concentratieproblemen, chaotisch gedrag, uitstelgedrag, vergeetachtig-

heid, moeite met plannen en organiseren. Met hyperactiviteit bedoelen 

we motorische onrust zoals wiebelen, friemelen, vaak heen en weer lo-

pen, moeilijk kunnen ontspannen, veel energie hebben en veel praten. 
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Daarnaast kan er ook sprake zijn van innerlijke rusteloosheid. Impulsi-

viteit kan zich uiten in het beantwoorden van vragen voordat ze gesteld 

zijn, ongeduld, moeite met wachten en anderen storen. Er zijn drie ty-

pen ADHD. Het type waarbij de aandachtsproblemen op de voorgrond 

staan (het onoplettende type) is minder bekend dan de typen met dui-

delijk druk gedrag.

Voor de diagnose ADHD moeten voldoende symptomen aanwezig zijn, 

er moet sprake zijn van een levenslang patroon en de symptomen moe-

ten een ernstige belemmering vormen in iemands dagelijks leven. De 

diagnose is niet eenvoudig te stellen. Het beeld verschilt van persoon tot 

persoon. Het is daarom belangrijk om een ervaren hulpverlener in te 

schakelen voor het onderzoek. De huisarts kan je doorverwijzen naar 

een specialistisch centrum of een vrijgevestigde psycholoog/psychiater. 
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